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KASPER OVERGMRD ER UDTAGET TIL VERDENSHOLDET

Kasper Overgaard er udtaget til DGls verdenshold,

hvor 14 piger og 14 karle skal på en 10 måneders

gymnastikturne og give opvisninger verden rundt 
,iti

En fantastisk oplevelse venter Kasper Overgaard.

Den 8. august samles gymnasterne i træningslejr

og sidst i september gtarter turneen, der med start i

Portugal, skal bringe dem til Brasilien, Argentina, ,:iiiii

Uruguay og Mexico, hvor julen fejres. 
iiiiiiilinliil

Efter en helt sikkert noget anderledes jul, fortsættes ,:.,,.i::.,.ii.i.i

til USA, herfra videre over Aftika til lndien og Viet- ::

nam. Turneen slutter med en Europatur. Sidste

opvisning blive til Landsstævnet i Haderslev næste ,

sommer. ,::

På turen optræder gymnasterne som ambassadø-

rer for Danmark, Mange steder vil de blive privat

indkvarteret. Deltagerne skal selv betale 33.000 kr.

plus lommepenge,

Kasper har tidligere været med Ollerup Gymnastik- :,;:ii

højskoles elitehold i New Zealand og Australien, ......illii

Kasper er 27 år og mangler 1 ån af studiet til lærer 1:i.;..:i;.iiti:it

på Silkeborg Seminarium. Men sikken en bagage

at have med, at have rejst på denne måde og set

så mange kulturer, når han efter endt uddannelse i
skal ud at undervise.

I 1997198 rejste hans klassekammerat fra Horne Skole Lene Heiselberg med DGls ver-

denshold. Begge har fået deres første oplevelser med gymnastikken i Horne Glmnastik-
forening.

Vi ønsker Kasper tillykke med udtagelsen og held og lykke på turneen.

Red.

Læs i dette nummer af Horneposten bl.a.
Horne ldrætsforenings sportsuge program (de blå sider)
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IIorne l(ro

På Horne Kro - er maden altid go'

G ode s els kab s/mø delokøIc r.

Hyggebg krostue og krohave.

W lcverer også mød ud af huset.

W ses hilsen Kirsten & Kurt
Trfr 75260019
E-mail: kirstenhansen@surfmail.dk
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SANKT HANS AFTEN

Spejdeme aftrolder

sankthansbål på Frnuds Plads den 23.juni k|.20.00

Bålet tændes kl. 21.00.

Der er gratis snobrød til alle børn. Der kan købes: kaffe, sodavand, øl og nogle fantasti-
ske gode pølser, Kom og vær med tilen hyggelig aflen med familie og venner.
Båltaler i år er skoleinspektør Kjeld Mathiasen,

Frank K. Hansen

Så er tennisbanen klar til sæsonens kampe, og nøgler kan hentes i Hornehallens cafefe-
ria, Der er igen i år sat ny lås i lågen ind tiltennisbanen,

Da kontingentet er meget lavt i forhold til hvor meget, man kan benytte banen, håber vi,

at ALLE vælger at betale for at spille.

Unge op til 18 år 70 kr.

Voksne 170kr.

Hvis der spørgsmål eller kommentarer, kan I kontakte Anne Mette Jensen, tlf. 2299 1360
TennisudvalgeUTonny Madsen, Lene Kristensen og Anne Mette Jensen

Horne Autoværksted v/John Borg har givet 2 nye vindnet til tennisbanen. Horne ldræts-
park vil hermed gerne takke mange gang for det ftivillige bidrag. Vi har brug for opbak-
ning/hjælp til at holde vores anlæg på et acceptabelt niveau, derfor varmer det mege!
når der dukker uopfordrede sponsorater op. Tak for det,

Horne ldrætsparUThorkil Lindvig
aon*Et*&ouøty'dd,
Jol{X lOnC HAXSEfl
HOnilE . Cæ0 y^aot - rt.F: ?!l 26 6 Ct

øSTER HERREDS SENIORKLUB. PROGRAM 2OO5

Tirsdag den 9. august kl. 13.30 spiller vi golf på banen i Hoven
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FAMILIE & FRITID

Bestyrelsen for Familie & Fritid, Home

Formand;

Næstformand:

Kasserer:

Annoncer:

Sekretaer:

Revisorer:

Aftenskoleleder:

Mona Bonde Nielsen ilt.7526A249
Karen Margrethe Harck tlf. 7526 0113

lnger Marie Søndergaard tlf. 7526 0479

Grete Ditlevsen

Mamse Pontoppidan

[f, 7526 0299

tlf. 7526 0449

Lene Hansen Jensen og Dorte Bejder

Henriette Nielsen flf. 7526 0438

Familie & Fritid har på en ekstraordinær generalforsamling besluttet at fortsætte på lave-
re blus og foreningen vil tilbyde spændende arrangementer. Kontingentet bliver nedsat til
50 kr. pr. husstand.

Familie & Fritid vilfortsat stå bag aftenskolen. Program følger senere.

Familie & Fritid vil være med på Torvedagen, hvor der vil blive udtrukket gode præmier

blandt medlemmerne. Kom og køb dit medlemskort denne dag.

Familie & Fritid

NYT FRA BRUGERRADET

Efter generalforsamlingen den 5. april på Hornelund ser det nye Brugerråd således ud:

Formand PaulPlauborg

Næstformand PederRasmussen

Kasserer Elly Jensen

Sekretær Grethe Sørensen

Rådsmedlem Kirsten Jeppesen

Suppleant BørgeAndersen

Suppleant Karen Madsen

Beboer-Pårørenderåd har først valg til næste år, så der fortsætter:

Beboer Lea Mortensen

Pårørende Grethe Jensen

BrugerrådeUGrethe Sørensen
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HORNE PENSIONISTFORENING

Horne pensionistforening arrangerer

udflugt til Himmelbierget den 27. juli (se annonce)

Turen koster 195 kr. Det er for underholdning samt middag med en terefters menu og

efrermiddagskaffe.

Vi kører i bus og er hjemne igen sent på efiermiddagen.

Tilmelding til bestyrelsen er bindende og skal ske sammen med betalingen senest den
5. juli.
Vi tror det kan blive en god dag, som er lidt anderledes.

Afgangstidspunkt hører I nærmere om ved tilmeldingen.

Horne Pensionistforenings bestyrelse

HORNE PENSIONISTFORENING

Horne pensionistforening arrangerer

udflugt til Jaruplund Høiskole onsdag den ZZ. juni

Vi kører i bus fa Horne kl. 9.00
Ankomst til Jaruplund kl. 12.00, hvor vi får tokost.
Vifår fortalt om skolen og får rundvisning.

Kl. 15,30 brlader vi Jaruplund og kører måske
omkring en grænsekiosk ca. 1 times tid
PAS

Derfra kører vi hjemad, men spiser vores aftens-
mad et dejligt sted undervejs.

Pris for deltagelse 250 kr.

Tilmelding senest den 1 5. juni tll bestyrelsen.

Advokat Per Bovidn Christensen
Jernbaneall6 ll, 6830 Nr. Nebel. Tlf. 75 28 98 99
Privat: Thorslrupvej 132, 6800 Varde, tlf. 75 26 M l0
Kontortid Nr.Ncbel: Mandag - Fredag kl. 9.00 - 16.00
Kontortid Home Andelskasse: Torsdag kl. 16.00 - f7.00
Kontortid privat: T, kt. 17.00 - 19.00

Horne Pensionisfforenings bestyrelse
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KOM OG VÆR MED

Pensionisttræf
for alle medlemmer i Den fynsk{yske Sammenslutning

af Pensionistforeninger

Vi mødes på

Himmelbjerget
Himmelbjergvej 20, 8680 Ry,

onsdag den 27. juli 2005

PROCRAM
1o.30: Faneindmarch til musik

v/ keyboardspiller
rKalle< Nielsen, Ry

1O.45: Velkomst v/ formand
Poul F. Christensen

I 1.OO: Fællessang til musik
v/ >Kalle<< Nielsen

'I 1.lO: Tale v/ fhv. forstander
på Egmonthøjskolen
Ejvind Mortensen, Odder:

"Socia 
lpolitik-æld repolitik<

12.30: Middag

13.5o: Fællessang til musik
v/ oKalle<r Nielsen

14.0O: Præsentation af
formandskandidater

14.3O: Underholdning
v/ duoen >Kisser og Søren<
(kendt fra Dansktoppen)

15.3O: Kaffe

16.00: Fællessang til musik
v/ >Kalle< Nielsen
og afslutning

Klip --klip -- klip

CONTAINERORDNING I HORNE

Åbningstid:

Hver tirsdag kl. 16,00 - 17.30

Første lørdag i måneden kl. 10.00 - 12,00

Containerordningen er kun for private borgere. Haveaffald, ren jord og murbrokker kan

afleveres på pladsen hver dag. Alle er velkommen til at aftrente jord og brokker.

Horne Sogneforening

is-
W

Klip --klip--klip
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TANKER OMKRING FLODBøLGEN

I disse uger er det ved at være et halvt år siden, at verden blev vidne til den frygtelige
flodbølge efter jordskælvet i havet ud for lndonesiens kyst.

Der har for nyligt været afroldt en mindehøjtidelighed for de efterladte fra katastrofen,
Detvar en forfærdelig skæbne, der blev befolkningen og turisterne til del,

Der findes stadig mennesker, der tror, at det nok er Guds vilje, når død, ulykker og kata-
strofer rammer os. Det er altså ikke Vorherres skyld, når verden bryder sammen. Gud er
magtesløs over for menneskers tankeløshed og ondskab eller naturens kræfter, Den
kristne Gud straffer ikke. Han dømmer eller fordømmer os heller ikke,

Gud er derimod hos og med os i al vor sorg og elendighed, Vi må stole på, at Gud er til
stede for at hjælpe og trøste os og bære os igennem alle vore smerter. Vi må ikke forta-
be os i tygt og vrede, meningsløshed og håbløshed, selvom det er utrolig svært at beva-
re troen og håbet når ulykkerne vælter ned over os.

Lad os derfor bede om STYRKE til at acceptere de ting, som vi ikke kan ændre, MOD til
at ændre de ting, vi kan og VISDOM til at kende forskel.,

God sommer, Anne Lise Vandborg
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HORNE KIRKE

Onsdag den 6, april havde Finn Pedersen arrangeret en gudstieneste for konfirmander

med pårørende i Horne Kirke. De kommende konfirmander var aktive deltagere i guds-

tjenesten. Parvis var de med til ind- og udgangsbøn, bibellæsninger og uddeling af nad-

verbrød. Det skal siges, at de unge rpnnesker vhkelig gjorde det godt. Som deltager

oplevede man guds$enesten på en anden måle.

Bagefier samledes alle på Horne Kro, hvor menighedsrådet var vært Der blev først
serveret snitter, hvorefter Finn Pedersen gennemgik de rent praktiske ting vedrørende

selve konfirmationen. Aftenen sluttede med en kop kaffe og en småkage.

Torsdag den 7. april var Bente Dinesen og jeg til et kursus i budget, regnskab og revisi-

on. Som nybegyndere var det dejligt at få nogle ting sat på plads. Ellers er arbejdet ved
at gå i gang med budgettet for 2006. Kirkeministeren har lagt op til en stramning på kir-

kes*atteområdet Den 9. juni er vi indkaldt til et budgetsamiål i provstiet Der skal vi

medbringe ønsker om penge til anskafielser af støre ting eller vedligeholdelsesarbejder.

Nå, men vi må se, hvordan det går!

På menighedsrådsmødet den 11. maj vedtog rådet at indføre druesaft i stedetfor altervin

ved halvdelen af guds$enesterne. For eftertiden vil der blive serveret altervin ved guds-

$enester klokken 9.00 og aflengudstjenester. Ved gudstjenester klokken 10.30 og sær-
guds$enester serveres der druesaft.

Willy Vandborg

KOMMENTAR TIL ARTIKLEN "60 AR MED FRED"

Nedstyrtningen skete ikke i Horne kær, men i Birkekjær beliggende iGunderup. Viblev
vækket af larmen, og jeg fik et glimt af en ildkugle før nedstyrtningen skete. Vragdele
faldt bl.a. ned på taget af ejendommen Sdr. Mallevej 50, lå spredt på min fars marker, og

resten landede i mosen, der dengang tilhørte Sdr. Mallevej 24. Det er ikke mange år
siden, man stadig kunne finde vragrester og ammunition fa maskinen på de marker, der
tilhørte min far.

For øvrigt var læge Damgaard fa Tistrup i området Så vidt jeg ved, var han nede ved

vraget for at hjælpe eventuelle sårede' 
wity w. vandborg
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Mini-konfirmandundervisning
Under forudsætning af provstiets godkendelse vil det nye menighedsråd prøve at starte
mini-konfirmandundervisning op her i Horne.

Hvorfor nu det, kunne man så tænke?

Når børnene går i 3 - 4 klasse er de meget åbne og interesserede i at høre og tale om
kristendommen og det at tro.

De er natur[jt nysgerrige, og det er en god indgangwinkel til, at få dem til at turde tale
om troen. Det at finde ud af, hvad de selv vil tro på falder mere naturligt for denne al-

dersgruppe.

Når børnene går i 7 klasse er de i puberteten og tænker ret ofte på meget andet end lige
troen.

De unge kan være meget følsomme, og kan måske have svært ved at skille sig ud ta
den øvrige flok.

Det at tale om bibelhistorie og synge salrner, er ikke lige det, der er in hos de fleste unge.

Mini-konfirmandundervisningen er for dem, der går i 3 og 4 klasse. (Den erstatter be-
stemt ikke konfirmationen i 7 klasse).

Det er lnger Dam Nielsen, der fortager mini-konfirmand-undervisningen med hjælp ta de
øvrige i menighedsrådet, samt de ansatte ved Horne kirke.

l..lndervisningen vil foregå om tosdagen fra 15.30 til 17.00. Da det er noget helt nyl vivil
i gang med, kan det være, at der skal ændres lidt på tiden, men så vil I forældre blive

informeret om det pr. brev.

Vi mødes ved Kirkegårdskontoret Engkanten 1. (skulle der være nogle, der ønsker at

blive hentet i Myretuen, kan vi nemt lave en aftale om det). Vi vil så gå samlet over i

kirken, hvor vivil se lidt på, hvad der findes i kirken og hvilken betydning, det har.

Derefter vil vi hygge os med srnå opgaver og måske lege nogle lege og drikke lidt safte-

vand. Dette vilforegå på Engkanten 1 i Horne.

Vi starter torsd4 den 1. september 2005 og sidste gang er 8. december 2005.

I uge 42 er der efterårs'ferie og derfor ingen mini-konfirmand-undervisning.

Da vi i menighedsrådet skal have materiale klar til dem, der deltager, er det nødvendigt

med tilmelding senest den 26. august 2Q05 på telefon:

75 26 05 æ 12251 15 94, eller på e-mail Mia-d@mail,dk

Skulle der være nogen, der senere'ønsker at være med, er det o.k. at hoppe ind på
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holdet. Men da det er et helt program, vi ønsker at køre, vil de børn komme til at mangle
et tema, Det er derfor en stor fordel at være med fra starten,

På Menighedsrådets vegne lnger Dam Nielsen

Program for mini-konfi rmandundervisning.

1/ 9-05 I kirken. (Der skal tages billeder af ting i kirken * børnene).

B/ 9-05 Bibelen,

15/9-05 Døbefonten,

2A 9-05 Skibet og disciplene,

29/ 9-05 Prædikestolen.

6/10-05 Storml

1310-05 Jesus, der beder til Gud.

20/10-05 Efterårsferie

27110-05 Den gode hyrde.

311-05 Det levende håb.

10/11-05 Kærlighed (orienteringsløb i byen).

17111-05 Tll bords.

24111-05 Langfredag og Påskedag.

1112-05 Pinse.

U12-05 Børne-juleguds$eneste+afslutningformini-konfirmand-

undervisningen, (Der kommer nærmere information om denne dag).

Jeg håber at se så mange som muligt, da jeg tror, at vi kan få det hyggeligt og $ovt
samr€n,

Med venlig hilsen lnger Dam Nielsen

CAFETER I

&rw;'?'tr"
H/ 1'^*:i,,L,,ttk-r \B'4it+;4w

Par

Mødelokaler op til ca. 100 pers.

J"

v/Lisbeth Stig. Øgodvei 33 . Home . 6800 Vorde
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LIDT FRA SKOLEBESTYRELSEN

lrÆRVÆRK pÅ sroun
Dewærre har vi erfaret, at der er opstået det kedelige problem, at der er nogen, der
ynder at øve hærværk på skolen, Myretuen, bus skuret og de få legeredskaber der er.

Ruder er blevet knust til 6. klasse, ruder i bus skuret er smadret, døren til toilettet udenfor

er ødelagt, og pilehytterne ved Myretuen er der blevet skåret i, og nogen kravler oppe på

taget af Myretuen.

Vi syntes, at det er en meget kedelig tendens, og vil herigennem opfordre ALLE forældre

til at få en snak med børnene om, hvordan tingene skal behandles og samtidig vise inte-

resse for, hvad børnene går og laver om eftermiddagen/aflenerne. Vi er ved at gøre klar

til skolens nye legeplads, og det vil være en skam, hvis den i løbet af kort tid vil være
præget af hærværk! så derfor tager vi problemet MEGET alvorligt.

På skolebestyrelsens vegne Henning Lindenberg og Eva Vig Jessen

SKOLEFESTEN I BOUNUM SKOLE DEN 13. AUGUST

lndbydelserne er sendt ud. Der er gang telefonerne, gamle klassekamrnerater har ringet
og fået talt sammen, og mange har allerede meldt deres ankomst. Og med tilmeldinger-
ne er der komrnet mange Jeg glæder mig megef hilsener.
Den første lilrnelding kom fia Luxemborg fra Elin Øgaard. også lærerpanet Birthe og
Frede Hansen glæder sig lil festen. Det samme gør lærerbørnene Leif Mathiesen og
Finn Balle Kjeldsen.

Vi har været i arkivet og kigget på gamle skolebilleder. Der kan blive en fin udstilling. Vi
har også fået henvendelser om gamle skolebøger, tavler, skoletasker m.v. Er der nogen,
der har gamle ting fa skoleliden liggende, hører vifortsat gerne herom. Vi mangler bl.a,
'Myre-bøgerne' og en ABC

Vi undersøger i øjeblikket muligheden for efler festniddagen at arrangere en bustur
rundt i sognet, hvis nogle skulle ønske en rundtur.

Der vil blive taget billeder fra festen, som eflerfølgende vil blive lagt ud på hjemmesiden
www.horne-varde.dk - Bounum Skole 100 år.

og i Bounum skole er lna og Ame Hjort Knudsen ifuld gang med at gøre skolen klar til
festen.

Med de mange positive lilbagemeldinger er der lagt op til en dejlig festdag med mange
glade gamle elever fra Bounum Skole. Der er mange, der glæder sig.

Oda 0vergaard tlf. 7526 0241, Aage Jenssn tlf. 7526 0320, Gerda Østergaard ilt.7524
4911, Kurt Pallesen ff.7514 5/43, Frede Hdm tlf. 7526 010q Johannes Vadgaard Niel-
sen tlf, 7524 1 151, Asta Vig Sørensen tlf. 7529 8358, Kurt Vig Nielsen tlf. 7522 3838.
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Søndag den 5. juni

Kl. 09.30 Moryenkoffe rn.n.
Kl.09.30 Boderne åbner
Kl. 10.30 Godefodbold starter - startgebyr/entrc 10 kr.
Kl. 12.00 Skottejogt begynder (se omtole)
Co. kl. 13.30 Slottejogien slutter - pretnierne uddeles
Kl. 15.30 Rafleturnering i teltei (se omtole)
Kl. 18.00 Boderne lukker

Grilbn er tendt
Der vif rlcrc opstillet hoppeborg heb ugen.
?øl*vqtlrlner åben lv)e ugen.
Enfieen er grutis for børn under 14 år hele ugen

Skottcjogt den 5. juni kl. 12.00
Kon o9 vind storc pnemier.
På et hemrreligt kort er 5 skotte indtegrrt. fulan køber et flag, hvorpå mon skrirær
mvn og odrcsse. Derefter stikkes floget i jorden på et ofgrenset område.
De 5 flog, som er phceret nertrpst slotten har wndet. Hvis flerc flag ligyzr lige
tet på deles premien.
Den som hor indtegæt skotten, nå ikke deltoge i slottejogten.
Der lon købes flog i borcn tnellem kl. 12.0G13.30
Pris pr. flog 10 kr.

1. pre,mie: 50O kr.
Z.premiez 300 kr.
3. premie: 10O kr.
4. pre,nie: 100 kr.
5. prenie: 100 kr.

Rofletumering den
Vi skal igen i år haw
sidste års ruflekonge
beholde sin titel.
Stortgebyr: 30 kr.

1. prc,nie: 1/1 floske whisky + pokal

2. pr tnie: 3 flosker vin
3. pre,nie: 2 flosker vin
4. pre,nrie: l floske vin

5. juni kl. 15.30 i taltet
kåret årcts raflekong/4ronning. Der er ingen tvivl orn, qt
Flemming Christensen vil 9iræ olle kamp til strcgen for of
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lilondog den 6. juni

Kl. 18.00 Boderne åbner
Kl. 18.00 Fodbold Horne/Tistrup - Grønbjerg (drcnge A)
Kl. 19.30 Fodbold Horne - Tistrup (rreteroner)

Kl. 19.30 Gymmstikopvisning of REP-HOIDET (se orntole)
Kl. 22.00 Boderne lukker

Rep-holdet den 6. juni kl. 19.30
Ribe omts rcpresentotionshold, som består cf nogle of Donmorks bedste gyhrNo-

ster, gester Horne nondog often for of gire ån af dercs uforglenrrrelige opvisnin-

Eet.
Entrc 25 kr.

Homedysten den 7, juni kl. 19.30
Vi hor ve,ret ude ot tinde nogle friske rrEnnesker fru Horrc sogn, som blir,er delt
op i 2 hold. Disse slol så dyste mod himnden. Deltogenre Er sonr lølgert Joms Ni-
elsen (Horne), Christion Nielsen (Bjerrumose), Søren Jensen (Bjerrcmose), Su-
sanne Ditlevsen (Horne),Ido Lcrsen (Horne), AnnE irlorie Jensen (Bjerrcrnose), Jon
Stig (Stundsig), Arctte Schmidt (Moesgård)

Entre 20 kr.

Skonagenturnering den7. juni kl. 19.30
Trcditionen tro slcol vi igen i 6r horæ skonugerturnering. Alle, som hor lyst kqn del-
toge, do det ikke er en *lvfdge,at &t er den bedste, der vinder. Der er premier
til de 3 bedste o9 derudorer en rnndrcpokal til vindercn ske,nket of Horne/vittory
lrloskinforrctning. fulød op rned frisk holm i tre,skoene 09 se om du kon slå sidste
iirs vinder Thorkil Lindvig.
Stortgebyr: 30 kr.

1. premie: 3 flosker vin
Z.premiel2 flosker vin
3. premie: 1 floske vin

Tirsdog den 7. juni

Kl. 18.00 Boderne åbner
Kl. 19.00 Hornedysten storter (se otntole)
Kl. 19.30 Skomogerturnering (se otntole)
Kl. 20.00 Filurmusikkerne spiller i teltet
Kl. 22.OO Boderne lukker
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Onsdog den 8. juni

Kl. 17.00 Boderne åbner
KI.17.00 Børnedag (se omtole)
K|.19.30 Fodbold Horne - Nr.l{ebel(oldboys)
Kl. 19.00 - 20.00 Sondwichbord (se omtole)
Kl. 2O.OO - 23.00Irsk often m/SHArIÅROCK (se orntqle)
Kl. 23.00 Boderne lukker

Bernedog den 8. juni kl. 17.00 - 18.30
Ligger du inde rned noget leEetøj eller qndne ting, som du i grunden er blevet lidt
iret of. Eller kunne du borc lenke dig ct få nogle nye ting, så rnød op på stodion
onsdog often. Fler vil der vere et bord til riidighed, så du kon frcmvise dine
tingllegetøj.
Der vil vere rig mulighed for at |,,øbr-,,selge eller bytte.
Der er ingen tihnelding.

Der vil også blire opstillet forskellige forlystelser. F.eks. flødebollekoster, ddse-
kast osv.

Frientrc.

Sondwichbod og irck often den 8. juni
Kom og ver ned til en hyggelig often i teltet. Den lorøle trio .SHAIÅROGK, 

vil
underholde rned truditiorcl irsk folkemusik 09 mosser of syng-rrred songe. .sHAli-
ROCK'er kendt i folkenusikr,erdenen i Donnrork, hvor de spiller utrolig nonge ste-
der. Lokalt er de kendt i Srnedeve,rksredet også selvfølgeligTønder Festir,ulen.
'Uden mod o9 drikke du'r festen ikke', derfor hor vi allieret os rned vore trofqste
sponsoner som opstiller et fontostisk sondwichbord.
Denne musikoflen og sildebord kon vi tilbyde for kun 45 kr.
Entrc inkl. sondwichbord 45 kr.

KMIMMIRGADI g . VARDE . TrF. 75 22 t4 14
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Torsdog den 9. juni

Kl.17.45 Fodbold Horne/Tistrup - Vcrde (lilleput 81)
Kl. 18.00 Boderne åbner
Kl. 19.00 Fqrnilie hyggeaften (se omtole)
K1.20.00 6øglewogrcn (se orntale)

Fomitic hyggeofren den 9. juni 19.0o - zz.@ @
Torsdog plejer at ve,ne hvileaften i sportsugen. I år har viarrongerct eniygfif-
ten for hele fcmilien. vi sioder rned helsfegrt pottcaris rned salot og flutes. (pøl-
sevogllen er åben, hvis mon ikke er til stegt gris). Mr grisen er spist, komrner gøg-
lervognen o9 optreder.
Entrc pottegpis + 9ø9lervo9n 45 kr.
Enlre gøglewogn 10 kr.

Th'til banko i Hornehallen hver torsdag
kl. 19.30 og stØt lokalsamfundet.

Bankoklubben

DoslL
Frisk, billig

og lige i nærheden

Åbningstider:
man.-tors. og fre. g.00_1g.00

tirs og ons. g.00-12.30
tørdag og søndag 8.00_13.00

E, 6800 VARDE TLF. 7526OL44

o
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Fredog den 10. juni

Kl. 18.00 Boderne åbner
Kl. 18.00 Cyl<elløb (se orntole)
Kl. 19.30 Fodbold Horne - Sig/Thorstrup (serie 3)
Kl.22.æ Boderne lukker

Cykellrb den 10. juni kl. 19.30
Cykelruten er den kendte rundstrekning i Horrc midtby. Løbet storter fno p-
plodsen ogfølger dercfter ruten stodionræj - Kirkebakken - Krosvinget - Hornelund
- Stodionræj. Der vil blirle cyklet i pracis 1 tirne. Tmfikken på ruten vil blire dirige-
rct of frivillige hjelpere, rnen ferdselsreglerne gel&t stodig.
Er målstrcgen posserct inden løbet er skudt af gøzs omgongpn ferdigi Der vil
blire trukket lod om 5 prrenrier rmllem den, som hor sponsercr 100 kr. eller der-
over pr. kontmkt. Dette foregriir i teltet elter løbpt. Pre,nierne er i Er lølgen&,2
1. prc,mie: Weekendophold, verdi 1.50O kr.
2. pre,mie: Gawkort til Dogli' Brugsen, verdi 1.000 kr.
3. premie: Humnrel treningsdnagt
4. pre,tnie: Købmondskuru
5. premie: 3 flosker vin

Cyl<elrytterne er i år følEen&; llads rttøller (Bjerrernose), lGper Lindvig (Horne),
Rosmus åuldaEer (Asp), Bente Dinesen (Horne), Ante,rrette Jensen/Bruno Kors-
gsod (Horne).

Det vil varc muligt of tegne sponsorcter unriddelbort op til løbet - eller un&r lt
bei tned et fqsi beløb - o9 stodig deltoge i lodtrekningeu

NordeoD|

Værkstedssalg af Beck og Jørgensen's
Kvalitetsprodukter.

Ring og aftal tid, - så blander vi farven

Torvel4, 6862 Tistrup. Tlt. 75 29 99 00

Tlf.75 26 43 92. Bit 21 77 06 92
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Lørdag den 11. juni

Kl. 10.00 Fodbold HornelTistrup - Skjern (pigr B)
Kl. 11.30 Fodbold HIF/TB/STIF - Fqnø (unior B)

-Kl. 13.30 Fodbold miniturnering (se omtcle)
Kl. 13.30 Fodbold Horne -Torrn (serie 5)
Kl. 18.30 Fe,llesspisning o9 rnusik rned C1JRLY FLOWERS
Kl. 01.30 Festen slutter

r
l

lAiniturncning den 5. juni kl. 13.30
Det tyske dotnehold SV Blqu Weiss Lubolz b,sryr Horne Stqdion, for ot deltoge i

en turnering mod Vorde, Tistrup og ælvfølEelig Horræ. Kom og hep på Hornes
skmppe dotner, så de vinder denne lille londskomp.

Fellesspisning den 11. juni kl. 18.30 - O1.OO

Så er fe,llesspisningen tilboge på progrumrnet. Snyd ikke dig selv for dentle fesl,
hvor de super gode CURIJ FLOWERS spiller op til dans. lvloden og brodbestilling
løn bestilles i hollens cofeterio eller på Horne Kro.

Sidste frist for bestilling er onsdog den 8. juni.

Pereterte tned flødeskun 09 crerlE kylling filefer, rer*er indbogt chom-

smør.

Wienersnitsel tned ti lbehør.

fruiche

3 retfer 1@ kr.

brød o9 smør.
To9 selv bord rned indbogt mørbrud,

pignoner, flødekofiofler, boconkcr-
tofler n.m.
Ost, kiks og frugt.

2 rctter 95 kr.
3 rctler 115 kr.

K]
l{ollens nrenu Kroens tnenu

2 x sild rned karrysolat, rugbrød og Sild rned korrysolot, eg, tomct, ru9-
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Søndog den 12. juni

Kl. 10.00 Ørydning

Vi lråber, of I som Horne-borgercigen i år vil komrre og bckke op om vones srnan-

gerrcnter.Pengetne gdr tilet godt formål - Horne ldretsforcning.

PÅ FoRHÅND TAK

Sportsugeudrrclget 20O5

Lise Mogensen, Corsten Søndergoord

lrlartin Jensen, Antre ltletle Jensen

Niels Jensen, Bruno Korsgnord
6lenn Nielsen

STG'T FIP(OEI'IFENT I EI(OIRNTE

mrcm'
PRIMO DANMARK A/S
Jernbanegade 11

6862 Tistrup

Tel.: +45 75 29 91 77
Fax: +4575 29 97 69

e-mail: primo@primo.dk
www.primo.dk
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OSKARS AUTOVÆRKSTED SPONSEREDE HORNE.TISTRUP
SPEJDERNE

Oskars Autoværksted har gennem flere år sponseret Horne-Tistrup Spejderne på for-

skellige måder: reparationer uden beregning af vores almindelige trailer samt kanotrailer

og for hver solgt liter benzin/diesel sponserede Oskar 5 øre.

Tidligere blev sponsorpengene udbetalt for et år, men pga. Oskars ophør med brænd-

stofsalg blev det denne gang for 15 mdr, Oskar overrakte mandag den 2. maj sponsor-
pengene til Horne-Tistrup Gruppe repræsenteret af bæverenheden. Vi vil hermed gerne

sige MANGE TAK TIL OSKAR FOR DEI STORE BELøB.

Spejderne/Kristen

PROGRAM FOR HORNE HAVEKREDS .2005

16. august
Vi besøger 2 haver i Ølgod, og mødes hos Bente og Johannes Bundgaard, Søndervæn-

get 23,

Husk kaffe og kage + 10 kr. pr, deltager.

Arrangeret af Ølgod havekreds,

HORNE 4H

1716 2. BESØG (aften)

6ft SOMMERTRÆF

zON SOMMERTRÆF

24t.t AMT SOMMERLEJR PÅ SKOVLY (se 4H NYT)

1218 FISKETUR M/GRILL KL. 17.00

TURNERINGSPROGRAM FOR SERIE 3 OG 5

Serie 3:
øs

Dato Tid Hiemmehold Udehold

Lørdao d. 4. iuni Kt. 15.00 Give Fremad Horne lF

Fredao d. 10. iuni Kt. 19.30 Horne lF Sio/Thorskuo lF

Serie 5:

Dato Tid Hjemmehold Udehold

Søndao d.5. iuni Kt. 14.00 Blåhøi lF Horne lF

Fredao d. 10. iuni Kt.17.45 Horne lF Tarm lF
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FøDSELSDAG I REDAKTIONEN

Erling Jensen har den 10. maj passeret et skarpt hjørne, og vi ønsker dig tillykke med de

75 år, Erling har helt tilbage i 80'erne været et aktiv i Hornepostens redaktion, og det vi

nyder godt af, er din altid engagerede og aktive måde at præge bladet på. Det er altid

rart at du ikke går af vejen med dine meningers mod, men netop siger din mening og

samtidig med ideer giver dit besTv med, når vi tager

Når det er sagt, skal vi også ha'med, at du er et

aktivt menneske, og man kan nemt komme ud til

dig, hvor du ikke er hjemme, fordi din lyst til at beri-

ge livet med mere viden gør, at du ofte går til fore-

drag, og du går ikke af vejen for mere viden om det

alternative, og politik, som er med til at løse ver-

denssituationen, går du også aktivt ind i. Din brede

kulturelle interesse gør også, at du er ak$v til både

folkedans, revy og amatørteater, og der er nok ikke

sn revy i Horne, hvor du ikke har ført pennen til en

sang, og så har du også skrevet et utal af lejlig-

hedssange,

Erling har.også gennem tiden haft mange tillidspos[iåffifiår"ilff6t
Ungdomsforening, siddet i bestyrelsen for både Horne lF og Horne lP, Horne lF har haft
glæde af Erling både som håndboldspiller og træner.

Det er nu også beundringwærdigt, at du stadig er aktiv landmand. Og så synes jeg, det
er frisk af dig, at du har gennemført et begynderkursus i edb.
TILLYKKE MED FØDSELSDAGEN ERLING.

Hornepostens redaktion/l-eif

Tistrup gPfm
C. B. Lange

Opti ker & kontaktlinseoptiker
Storegade 23, 6862 Tistrup

Ttf.75 291287

Åbningstider: Man, - fre. 9.30 - 17.30

Lørdag lukket

TISTRUP YVS og BLIK
v/ aut. WS-inst. og kloakmester Claus llansen

T1f.7s299D3t75299098
Bittlf . 202249 40 nO62 49 40

. Naturgos

. Solvrrme

. Ventllation

. Kloak

. Blikkenslagerarbejde
' Vmd
. Valme
. Sanitet

- indhent uforbindende tilbud
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Det årlige miniput rystesammen anangement blev gennemført den 16.-17. i Hornehallen.

Turen blev arrangeret af frivillige forældre fia miniputpiger og miniputdrenge holdene, De

32børn ta Horne/Tistrup kom til Hornehallen lørdag kl. 15.00, hvor de blev indlogerel

Resten af eftermiddagen foregik med forskellige holdaktiviteter, hvor drenge og piger var

blandet,

Sidst på eftermiddagen kom Sydbank forbi med sportstasker til de nye børn i Miniput

årgangen. I alt blev der udleveret 22 nye tasker - tak for det Svdbank. Efter aftensrna-

den, der bestod af burger og pomffitter, spillede børnene fodbold+undbold. Dagen blev

afsluttet med diverse fodboldspil inde i hallen.

Næste morgen startede de kl. 7.30 med en løbetur på ca. 2,5 km, inden de fik morgen-

mad. Turen sluttede søndag kl. 10,00, hvor forældrene kunne hente nogle trætte børn.

MINIPUT "RYSTESAMMEN"

STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS 23



WSK. DAMEFODBOLDHOLD PA BESøG I HORNE I SPORTS-
UGEN

Sidste år ijuni måned blev det endelig til noget! Jeg havde i flere år spøgt med en tysk

fonehingsforbindelse til Strangko ÆS, Horne, om, at mit kvindelige 7-mands fodboldhold

ta Varde lF skulle til Lubolz, ca. 100 km syd for Berlin, for at møde deres fodboldhold.

Den tyske forhandler af Sbangko malkeudstyr i Brandenburg, Hartmut Gebert, og det

lokale T.mandshold havde endelig inviteret os til sport+ og byfest i landsbyen Lubolz, og

vi forberedte os på at tage af sted. Vi - seks spillere og en holdleder - kørte i to privatbi-

ler til Flensborg, hvor vi havde lejet en 8 personers Mercedes hos Hertz Biludlejning. Vi

valgte at leje en lille bus for at vi kunne sidde sammen og have det sjovt på turen - og

det er anbefalelsewærdigt!.

Lørdag det tyske hold spille pokalfinale, og vi skulle naturligvis med som tilskuere.

I nærheden af Lubolz ligger det berømte udflugtssted, Spreewald, som består af flere

hundrede kilometer naturlige kanaler og skov. Kanalerne opstod efter istiden, og områ-

det er nu fredet Et naturskønt område, hvor man sejler i 'Kahnen' - både med plads til

ca. 20 passagerer - som bliver padleUroet af en 'Kahnfåhrmann'. Man kan medbringe

mad og drikke, og mange holder en firmæ eller familiefest på denne måde. Der er også

mulighed for at cykle rundt på stier i ornrådet, hvor der i øvrigt også er et rigt insekt- og

tugleliv,
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Det blev en spændende, meget flot og sjov tur og selWølgelig vandt vore tyske værter,
og de kunne nu bryste sig af at være indendørs mestre, udendørs mestre og pokalvinde-

re! Så, jo, vi havde vores betænkeligheder ved at skulle møde'dem om søndagen.....

Endelig oprandt søndag eftermiddag med kamp mod tyskerne, og da der var mange
aktiviteter på sportspladsen, var der mange mennesker, ja, jeg tror hele byen lige fra
små børn til bedste- og oldeforældre var mødt op for at se på de der danske fodboldspil-
lere fra Varde lF. Det hjalp selvfølgelig også, at der var en turnering for herre senior,
hvor &4 hold spillede en mini-turnering. Nå, men det var meget varmt - ca.2 27" - og
vi skulle spille 2 x 45 min. (vi er vant til at spille 2 x 30 min.) og det med vores alder (de
fleste er omkring de 40) og efter en heftig lørdag aften/nat, så det var en udfordring. Da
vijo kun var 6 spillere, lånte vi 3 tyske spillsre, og måske wækkede det deres hold, for vi
vandt 6-2, Det var en kanon oplevelse at prøve at spille for ca. 250 tilskuere!

Da jeg kan en hel del tysk fra mit arbejde på Strangko lVS, og da jeg er målmand og ind
imellem havde tid til at lytte, kunne jeg jo forstå de små bemærkninger, der faldt fra publi-
kum, og det var $ovt. De var meget overraskede over standarden på vort hold og kunne
ikke forstå, at vi var så dygtige spillere uden at træne.,. .., pral - pral.,.. men vi havde jo
også en god tekniker, der fik ekstra kræfter og lyst til at vise låkre detaljer pga. det store
antaltilskuere

Før vi tog dernede fta havde vi inviteret det tyske hold til Danmark, og nu er tiden ved at
nærme sig, hvor de kommer til sportsfest i Home for at spille en mini-turnering lørdag
eftermiddag dEn 11. juni. Deltagerne i turneringen bliver Lubolz, Horne lF, Tistrup lF og
Varde lF. Lørdag aften er der fælles spisning i Hornehallen med forhåbentlig hele Horne
og omegn. Vi glæder os til at se vore tyske venner igen og håber, at vi kan være ligeså
gæstfrie over for dem, som de var over for os,

Forkortet af redaktionen 
isbeth Nielsen

Med på turen var bl.a.: Mona Henningsen (Hansen), Lisbeth Nielsen (medarbejder på
Strangko ÆS) og Birtha Schmidt

Nørre A116 1 - 6870 Ølgod -Tlf.75 24 4F.33
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HANDBOLD EÆW
lgen i år har vi hafi fremgang på vores medlemsside. Vi har ikke blot kunnet stille med
hold i alle rækker, men har også fået et herrehold op at stå igen.

Man er hele sæsonen blevet mødt med glade ansigter både til træning og kamp, og det
er jo dejligt, når man kan se, at børnene synes, at det er SJOW AT SPILLE nÅru0-
BOLD.

UNGDOM. Der har igen i år været stor tilgang af ungdomsspillere, så vi igen i år har
kunnet stille med hold i hver række. De 9-10 årige drenge og piger endte op med at
være ikke mindre end 50 spillere, så vi måtte til at finde ekstra træningstider, som med
godt samarbejde og fleksibilitet fra lederne kunne lade sig gøre.

Der har i år været tilmeldt 7 hold i DGI og 5 hold i JHF, Det ene minipigehold i DGI spille-
de sig i A efter jul og det samme gjorde pigeholdet (1. holdet) i JHF. De 2 minipigehold i

B samt minidrengeholdet kvalificerede sig til amtsmesterskaberne, men måtte dewærre
melde 2 hold fia på grund af skolefesten. Vi sendte et rent Hornehold af sted for det ene
minipigehold, og de tog simpelthen til Oksbø|, og vandt 1. pladsen samt rettigheder til, at
vi kan stille med et hold til Landsmesterskaberne.

TEAM NORDI| der er vores samarbejde rned Ølgod og Ar.rsager/Skovlund om vores
junior og ynglinge har kørt på 3. år. Vi har haft 4 hold tilmeldt i JHF, hvor HTH har stillet
med 17 af spillerne. Både dame junior og dame ynglinge har Eillet i A+ækken hele
sæsonen.

SEN|OR. lgen i år har der været herrehåndboldkampe tjl vores hjemmestævner. De
spillede iserie 3 og fik en flot 3. plads.

Ole Nim, der efter denne sæson siger farvel efter 4 gode sæsoner, fik igen de 2 hold til at
præge deres rækker,

Jyllandsseriedamerne var med til at afgøre det hele og endte på en flot 4. plads og serie
1 var igen at finde i bunden, men spillede sig til en flot 8, plads. Flot af begge hold efter

den nye omstrukturering samt 2 helt nye hold til denne sæson bl.a. på grund af de man-
ge nyoprykkede ungdomsspillere.

Damerne i serie 2 fik tilkæmpet sig en 8. plads og oldgirls i DGI en 4. plads.

Med sejren over kollegaerne fa jyllandsserien er HTHs kvinder nu klar til finalestævnet i

Jysk Cup, Både semifinale og finale spilles samme dag, nemlig søndag den 17. april i

Struer. HTH vandt fortjent 31-24 over Sønderborg,
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Efter Oles farvel har vi skrevet kontrakt med Henrik Boe Jørgensen, der både har spillet

divisionshåndbold og har trænet hener og damer i Esbjerg.

STOR TAK skallyde til alle, der har været med til at holde møllen i gang - og det er lige
fra trænere, holdledere, forældre, tidtagere, dommere, speakere og'musikstyred samt
alle, der også har given en hånd med ved de praktiske ting.

Minipige 1 (B): 4. plads (kvalificerede Kredscuppen

sig til Amtsmesterskaberne)

Minipiger 2 (A): 5. plads

RESULTATER:

DGr(HTH)

Minimini 1:6. plads

Minimini2: 5, plads

Minimini3: 7, plads

til Amtsmesterskaberne)

Oldghls B: 4, plads

JHF (HTH)

Pigepuslinge C: 2. plads

Drengepuslinge C: 3. plads

Piger A: 4. plads + sølwinder i

Piger B:5. plads

Drenge B: Puljevinder + nr, 1 ved

Dame junior'A: 4. plads + guldvinder i

Kredæuppen

Dame junior B: 2. plads

Herre junior B: 2, plads

Dame ynglinge A: 2. plads + guldvinder

i Kredscuppen

Minipiger 3 (B): 2, plads (kvalificerede Kredsmesterskaberne
sig til Amtsmesterskaberne)

Minidrenge B: 3, plads (kvalificerede sig JHF (TEAM N0RD/7):

MINILEGESTUEN

Minilegestuen holder deres arrangementer i Horne hallen hver tirsdag fra kl, 9.00-12.00.

Minilegestuen er tænkt som et tilbud til alle børn under skolealderen og deres forældre,

Medbring saft, kaffe, brød m.m.

Da vi har mulighed for at bruge hallen koster det ca, 25 kr, pr. gang.

Evt. henvendelse til Karin Nielsen, llf .7526 0555 eller Ulla Lindvig, tlf, 7526 0110

Ulla

HNMAMEIEIO
Stadionvej 16, Home, 6800 Varde, Tlf: 75 26 021I, Fax: 75 26 03 96
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KONFIRMATION IHORNE KIRKE DEN 1. MA"J 2(}(l5

Alle konfirmander samt forældre siger hermed tak for opmærksomheden.

1, række fia venstre: Rasmus Lund Pedersen, Morten Brink Kristensen, Kasper

Lindvig, Klaus lversen Seested, Pabick Christensen, Henning Harck Madsen.

2, række fra venstre: Thomas Brink, Hans Åge Hansen, Hans Bonde Nielsen, Hen-

rik Block Jepsen, Peter Christian Madsen, Henrik Kruse Dinesen, Mia Rasmussen,

Christina Vig Jessen, Stine Madsen.

3. række fia venstrq Michelle Kehlet Mortensen, Camille Michelle Holm, Maiken

Møller Kristensen, Helene Juul Hansen, Julie Nielsen, Camilla Søndergård Hansen,

Susanne Aarhus Hansen.

FONDEN TIL FORSKøNNELSE AF HORNE BY OG SOGN
-æ

Følgende bevillinger er imødekommet for året 2@5:

Home J4$orening tilfasaner og agerhøns

Horne Sogneforening til julelys og græsklipning

Home Park afdrag i Horne Andelskasse

1.500,00 kr.

27.309,30 kr.

8.734,42kr.
Horne Sogneforening
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KIRKETIDER

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

søndag

29.05.2005

05,06.2005

12.06.2005

19.06.2005

26.06.2005

03.07.2005

10.07.2005

17.07.n05
24.07.2W5
31.07.2005

07.08.2005

14.08.2005

kt.09.00
lngen

kt.09.00

lngen

k|.09,00
lngen

kr, 09.00

lngen

kt.10.æ
lngen

kt. 10.30

k|.09.00

Sognepræst Finn Pedersen, Thorstrupvej 49, Sig

Graver Kristen Krog, Thorstrupvej 154, Horne
Home Kirke

Kirkeværge lnger Dam Nielsen, Moesgårdvej 12, Horne

flf.7526-4055
w.7526-00/;2
tf.7526-0085
0f.7526-0556

Transport i vest - så er vi bedst!

Alt i transport udføres rned:
o Tipladsbiler
o Fodertankbiler
o Kreatur- og Grisetransport
o Containere - store som små

Leveringsdygtige i:
o Sand, Grus, Vejmaterialer, Slagger og Champignonmuld

Ring 7525 83 17 - vi finder altid en løsning
Vognmandsfirmaet

SV.AA.JENSENe/s
evej 6.6852 Bil
Tlt. 75 25 83 17
Fax752591 17
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AKTU]IETSKALENDER

juni 03.06.2005 Fed fiedag

04.06.2005 Home Havekreds. Udflugt til Danmarks næse.

05.06.2005 SpejdgrnesLoppemarked
uge23 Sportsuge

13,06.2005 PigeraketteniTistrup
n.A6.mS Home Pensionistforening. Udflugt til Jaruplund Højskole

23.06.2005 Speideme. Sankthansaften

uge 26 Fodboldskole
juli 03.07.2005 Spejdernes Loppemarked

16.07.-

24.A7.2405 Spejderne. Korpslejr

27 .07 .2005 Horne Pensionistforening. Pensionistræf Himmelbjerget

28.07-
31,07.2005 VildbjergCup

aug. 06.08.2005 Kroketstævne. Horne Stadion

07.08.æ05 SpejdernesLoppemarked

13.08,2005 Jubilæum. Bounum Skole

20.08.2005 Torvedag

27,08.2005 Kroketstævne.HorneStadion

sept. 04.09.2005 Spejdernes Loppemarked

24,09.2005 Høstfest i Hornehallen

okt. 02.10.2005 SpejdernesLoppemarked

nov. 06,11.2005 SpejdernesLoppemarked

26,11,2005 Julemarked i Hornehallensmødelokaler

dec. 04.12.2@5 Spejdernes Loppemarked

16j2.M5 Juletræsfest i Hornehallen

18,12.2005 Juleoptog i Horne

EFDI\
r å(t {*ir{i
Udgave Stof senest Bladet udkommer

Nr.273 Lørdag den 3O,juli 17. august

Nr.274 Lørdag den 3, september 21. september

HORNEPOSTENS REDAKTION
Birtha Schmidt, Stausvej 7, 6800 Varde, W,7522-0367, birthaschmidt@mail.dk

Erling Jensen, Gl. Landevej 69, Sækbæk, 6800 Varde, tlf. 7526-0074

Leif Sønderskov, Porsevej 1 1, Horne, 6800 Varde, t1t.7526-0527

KurtVig Nielsen, Vestervænget 3, 6800 Varde, tlf. 7522-3838
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fistrup - Bounum
SMEDE og MASKINFORRETNING

V/ aut. ws-inst. SVEND HERMANSEN

ISTSIg
ZETOR

Ølgodvej 148
Bounum
6870 ØLGOD

75 26 01 55
75 29 93 33
40 28 33 93

Ttf.
Ttf.
Bit

v/Chr. Gram, Sdr. Mallevej 15, Horne
Trf. 75260163 - bilflf. 2122680u20330163 tl

IIORNE
JOHN SORG HANSEN
HORNE - 6Eq, VARDE - rLF:75 26 00 93effi

BRUUN røP,ilNo
BBUXSCAAED, IOBVEGADE tg
æ7O øLGOD. tLFt 75 24 4A æ

Storegade 19 . 6862 Tistrup . Tlf. 75 29 90 92

Tagrenovering
Tømrer - snedker

Alt I reparation
Nybygninger

tlforb. tllbud

Horne Cykelforretning
Slibning/reparation af kødhakkere og

kreaturklippere samt nye knive på lager.

Salg og reparation afcykler
Nye Winther og Gazelle cykler på lager

Åbningstid: mandag - fredag kl. 8.00-12.00

Men lor at være sikker på, at jeg er
på værkstedet - ring først

Svend Aage Østerberg

Kirkebakken 5, Horne
tlf. 7525 0102 eller 20437711

TS Tømrer &
Byggemontage

V/ TOM SCHRøTER
OVERBY MALLEVEJ 11
HORNE .6800 VARDE
TLF. 75 26 06 19
BrL 40 17 4280

Mekaniker
Anders K Jensen
Køb & Salg af biler
Se bilsalg på www.ajensenbiler.dk
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Horne SogneArkiv
Anna Uhre Schmidt
Solvangen 12

6800 Varde

ffiffiffi


